Nieruchomość:

Adres:

gruntowa w użytkowaniu wieczystym zabudowana
budynkiem teatru
45-056 Opole ul. Plac Teatralny 12
działka nr 23/7
k.m. 48 obręb Opole

wyceniona wartość rynkowa stan na dzień wyceny: 11 243 500 zł
słownie: jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych

cel wyceny:
określenie wartości nieruchomości gruntowej w użytkowaniu wieczystym zabudowanej
budynkiem teatru jako przedmiotu prawa własności budynku wraz z prawem użytkowania
wieczystego gruntu dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy hipoteką

Księga Wieczysta:
Miejsce prowadzenie Księgi Wieczystej:

OP1O/00058549/6
Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg
Wieczystych w Opolu
Oznaczenie według katastru nieruchomości:
Opole / Opole
Jednostka ewidencyjna / Obręb:
Mapa Nr:
48
Nr działki:
23/7
Powierzchnia działki:
0,7371 ha
2
Powierzchnia całkowita [m ]:
5862,06
Powierzchnia użytkowa [m2]:
5490,70
Opracował:
Jacek Siłka
ul. Górnośląska 5
45-286 Opole
- Rzeczoznawca Majątkowy nr 3623
- upr. budowlane do kierowania robotami nr 26/76/Op
- upr. budowlane do projektowania nr 112/85/Op

Opole, 10 luty 2015 r.

Wyciąg z operatu szacunkowego
Nieruchomość:

Adres:

gruntowa w użytkowaniu wieczystym
zabudowana budynkiem teatru
45-056 Opole
ul. Plac Teatralny 12
działka nr 23/7 k.m. 48
obręb Opole

Opis nieruchomości
Księga Wieczysta:
Miejsce prowadzenie Księgi Wieczystej:

KW OP1O/00058549/6
Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg
Wieczystych w Opolu
Oznaczenie według katastru nieruchomości:
Jednostka ewidencyjna / Obręb:
Opole / Opole
Mapa Nr:
48
Nr działki:
23/7
Powierzchnia działki:
łączna 0,7371 ha
Powierzchnia całkowita [m2]:
5862,06
Powierzchnia użytkowa [m2]:
5490,70

Cel wyceny

Oszacowana wartość
nieruchomości

Pieczęć i podpis
rzeczoznawcy

Opole, 10 luty 2015 r.

określenie wartości nieruchomości gruntowej w użytkowaniu
wieczystym zabudowanej budynkiem teatru jako
przedmiotu prawa własności budynku wraz z prawem
użytkowania wieczystego gruntu dla zabezpieczenia
wierzytelności kredytodawcy hipoteką

rynkowa - stan na dzień wyceny: 11 243 500 zł
słownie złotych:
jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu adres: 45-056 Opole Plac Teatralny 12
Księga Wieczysta OP1O/00058549/6, działka nr 23/7 k.m. 48 obręb Opole
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1. Przedmiot, zakres i cel wyceny
1.1 Przedmiot wyceny
−
−
−
−

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa w użytkowaniu wieczystym
zabudowana budynkiem teatru,
Nieruchomość jest położona w Opolu przy Placu Teatralnym nr 12,
Nieruchomość położona jest województwie opolskim w jednostce ewidencyjnej
Opole, w obrębie Opole, numer działki 23/7, karta mapy 48,
Dla nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW OP1O/00058549/6
w Sądzie Rejonowym w Opolu w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych.

1.2 Zakres wyceny
Wycena obejmuje wartość prawa własności nieruchomości budynkowej jako przedmiotu
prawa własności budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu opisanych księgą
wieczystą KW OP1O/00058549/6. Nieruchomość stanowi kompleks zabudowany budynkiem
teatru.

1.3 Cel wyceny
Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej w użytkowaniu
wieczystym zabudowanej budynkiem teatru jako przedmiotu prawa własności budynku wraz
z prawem użytkowania wieczystego gruntu dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
hipoteką.
Wycenę sporządzono dla warunków ogólnych wynikających z przepisów ustawy
o gospodarce nieruchomościami1 oraz Standardów zawodowych rzeczoznawców
majątkowych2.

2. Określenie podstaw opracowania
2.1 Podstawa formalna
-

zlecenie wyceny z dnia 29.01.2015 r., udzielone przez Teatr im. Jana
Kochanowskiego w Opolu,
zakres opracowania – nieruchomość opisana księgą wieczystą KW OP1O/00058549/6
/działka nr 23/7 k.m. 48 obrębu Opole/,
cel opracowania – zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy hipoteką.

2.2 Podstawy materialno-prawne
a) Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami Dz. U.
nr 140, poz. 939,
b) Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 - tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651,
c) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2109
z 2011.08.26,
oraz pomocniczo:
1
2

ustawa opisana w punkcie 2.2 lit. b
normy zawodowe rzeczoznawców opisane w punkcie 2.2 lit. d
Opracowanie: WND Jacek Siłka: wycena nieruchomości, nadzory budowlane, doradztwo techniczne
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d) Krajowe Standardy Wyceny – podstawowe (KSWP) i specjalistyczne (KSWS):
KSWP 1
„Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa”
KSWP 3
„Operat szacunkowy”
KSWS 3
„Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”.

2.3 Źródła danych merytorycznych
a) Dane z księgi wieczystej nieruchomości budynkowej na podstawie badania księgi
wieczystej - protokół badania księgi wieczystej nr OP1O/00058549/6 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Opolu poprzez wgląd w dniu
3.02.2015 r. do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych na stronie Ministerstwa
Sprawiedliwości http://ekw.ms.gov.pl/
- załącznik nr 1 i 1A
b) Wpis z ewidencji gruntów działki nr 23/7 k.m. 48 obrębu Opole z dnia 3.02.2015 r.
sporządzona przez Prezydenta Miasta Opola
- załącznik nr 2
c) Mapa ewidencyjna działki nr 23/7 i działek sąsiednich k.m. 48 obrębu Opole z dnia
3.02.2015 r. sporządzona przez Prezydenta Miasta Opola
- załącznik nr 3
d) Wypis z rejestru budynków z dnia 3.02.2015 r. sporządzony przez Prezydenta Miasta
Opola
- załącznik nr 4
e) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Śródmieście Va”
w Opolu uchwalony uchwałą nr XL/641/13 Rady Miasta Opola z dnia 25 kwietnia
2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Śródmieście Va” w Opolu - wyciąg
- załącznik nr 5
f) Wyciąg z inwentaryzacji budynku Teatru z lipca 2007 r. opracowanej przez
- załącznik nr 6
Politechnikę Opolską
g) Udostępnione informacje związane z nieruchomością:
- zestawienia kosztów utrzymania nieruchomości, podatków,
- zestawienie powierzchni użytkowej budynku Teatru z stycznia 1996 roku wykonane
przez inż. Ireneusza Podhalańskiego,
h) Ustalenia dokonane w czasie wizji lokalnej nieruchomości:
- opis działki i budynku - umieszczono w operacie w punkcie 4.2,
- dokumentacja fotograficzna
- załącznik nr 9

3. Daty
a) Data sporządzenia wyceny: 10 luty 2015 r.,
b) Data na którą określono wartość: 10 luty 2015 r.,
c) Data na którą określono i uwzględniono w wycenie stan nieruchomości: 10 luty
2015 r.,
d) Data oględzin nieruchomości wycenianej: 28 styczeń, 3 i 5 luty 2015 r.

4. Stan przedmiotu wyceny
4.1 Stan prawny
Wyceniana nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KW OP1O/00058549/6
prowadzoną przez Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Opolu
wgląd do księgi i protokół badania księgi z dnia 3.02.2015 r.
- załącznik nr 1 i 1A
Na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 2.3 ustalono:
Dane ogólne, oznaczenie praw do nieruchomości:
− Nieruchomości położone w jednostce ewidencyjnej Opole, obręb Opole, numer działki
23/7, ark. mapy 48,
Opracowanie: WND Jacek Siłka: wycena nieruchomości, nadzory budowlane, doradztwo techniczne
45-286 Opole, ul. Górnośląska 5, ℡ /0-77/ 456 84 93, 608 015 777 e-mail: js.wnd@vp.pl

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu adres: 45-056 Opole Plac Teatralny 12
Księga Wieczysta OP1O/00058549/6, działka nr 23/7 k.m. 48 obręb Opole
−
−

Powierzchnia działki nr 23/7 wynosi 0,7371 ha,
Adres nieruchomości: 45-056 Opole, Plac Teatralny 12
Dane zapisane w księdze wieczystej KW OP1O/00058549/6

Typ księgi:
grunt oddany w UW i budynek stanowiący odrębną nieruchomość
Sąd prowadzący: Sąd Rejonowy w Opolu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych
I-O – „OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI”
Województwo:
--Powiat:
--Gmina:
--Opole
Miejscowość:
działka ewidencyjna:
Numery działki:
Identyfikator działki:
Obręb:
Ulica:
Sposób korzystania:
Przyłączenie:

23/7
----Plac Teatralny Nr 12
teren zabudowany
---

budynek:
Dane adresowe:
nazwa ulicy (alei, placu): Plac Teatralny
numer porządkowy budynku: 12
liczba kondygnacji:
--powierzchnia użytkowa:
9 000,0000 m2
przeznaczenie budynku: budynek główny, murowany, wielokondygnacyjny
przeznaczony do wystawiania i przygotowywania spektakli
tak
Odrębność:
Przyłączenie: numer księgi wieczystej: OP1O / 00050618 / --urządzenia:
Obszar:

brak wpisu
0,7371 ha

I-SP – „SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z NIERUCHOMOŚCIĄ”
Prawo użytkowania wieczystego
Okres:
2089-12-05
Sposób korzystania:
działka gruntu w wieczystym użytkowaniu oraz stanowiący
odrębną nieruchomość budynek przeznaczony do wystawiania
i przygotowywania spektakli teatralnych
II – „WŁASNOŚĆ”
Właściciel:
Województwo Opolskie – udział 1/1
Użytkownik wieczysty: Inna osoba prawna – Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
III-„PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA”
brak wpisu
IV-„HIPOTEKA”
brak wpisu
Dane w rejestrze budynków:

Opracowanie: WND Jacek Siłka: wycena nieruchomości, nadzory budowlane, doradztwo techniczne
45-286 Opole, ul. Górnośląska 5, ℡ /0-77/ 456 84 93, 608 015 777 e-mail: js.wnd@vp.pl
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Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu adres: 45-056 Opole Plac Teatralny 12
Księga Wieczysta OP1O/00058549/6, działka nr 23/7 k.m. 48 obręb Opole
Identyfikator budynku:
Położenie na działce:
Adres budynku:
Rodzaj budynku:
Powierzchnia zabudowy:
Liczba kondygnacji:

166101_1.0103.4413_BUD
AR_48 23/7
Plac Teatralny
budynki handlowo-usługowe
171 m2
1,0/0,0

Identyfikator budynku:
Położenie na działce:
Adres budynku:
Rodzaj budynku:
Powierzchnia zabudowy:
Liczba kondygnacji:

166101_1.0103.646_BUD
AR_48 23/7
Plac Teatralny 12
budynki oświaty nauki i kultury oraz sportowe
4262 m2
1,0/0,0
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Prawa wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przedstawiono
w punkcie 4.3.

4.2 Stan techniczno – użytkowy
4.2.1 Cechy nieruchomości
a) Położenie – nieruchomość jest położona w Opolu przy Placu Teatralnym nr 12.
Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta.
Usytuowanie nieruchomości pokazano na mapie miasta Opola, planie śródmieścia
i mapach satelitarnych centrum i Placu Teatralnego.
- załącznik nr 7
b) Kształt działki:
Wyceniana działka ma kształt zbliżony do prostokąta z dołączonym w południowowschodnim narożu małym prostokątnym trapezem. Granice działki przebiegają w
większości po obrysie budynku istniejącego i projektowanej dobudowy. Działka
posiada dostęp do ulicy Kośnego przez działki nr 16/4 i nr 17/1 z urządzonymi
drogami oraz do ulicy Ozimskiej przez działki 23/40 i 23/20 będące drogami
dojazdowymi z miejscami postojowymi obsługującymi teatr.
Powierzchnia działki wynosi 0,7371 ha,
c) Obecna funkcja nieruchomości
Nieruchomość leży na terenie usług kultury – na planie oznaczono symbolem 10 UK,
część południowa działki o szerokości około 5-ciu metrów znajduje się na obszarze
1Kpp/ZP przeznaczonym na pieszy plac publiczny oraz zieleń urządzoną. Na działce
zlokalizowany jest budynek teatru oraz w południowo-wschodnim narożu mały
budynek użytkowy wykorzystywany jako lokal, pierwotnie przeznaczony jako obiekt
na urządzenia klimatyzacji teatru.
d) Uzbrojenie w media – stwierdzono uzbrojenie występujące w obrębie nieruchomości:
- woda z sieci miejskiej,
- energia elektryczna z linii kablowych,
- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do sieci,
- kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do sieci,
- gaz z sieci miejskiej
- sieć ciepłownicza zasilana z ciepłowni miejskiej.
Budynek posiada przyłącza wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji deszczowej,
energii elektrycznej kablowe, ciepła z sieci miejskiej.
Opracowanie: WND Jacek Siłka: wycena nieruchomości, nadzory budowlane, doradztwo techniczne
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e) Sąsiedztwo bezpośrednie
Nieruchomości położone są centrum miasta. Wokół nieruchomości znajdują się
bezpośrednio: od północy i zachodu tereny mieszkaniowe wielorodzinne, od południa
tereny zielone (miejska zieleń urządzona), od wschodu działki niezabudowane w
miejscowym planie z przeznaczeniem głównym na usługi oświaty.
f) Lokalizacja w regionie – nieruchomość jest położona w granicach administracyjnych
ścisłego centrum miasta, odległość od rynku około 800 m.
g) Komunikacja
Dojazd do nieruchomości dla samochodów jest zapewniony ulicą miasta Ozimską i od
strony północnej ulicą Kośnego. Ograniczenia ruchu i dojazdu dla samochodów
ciężarowych do całej strefy centrum miasta. Centrum miasta objęte jest strefą płatnego
parkowania. Bezpośrednio przed budynkiem teatru od strony północnej znajduje się
kilkanaście miejsc parkingowych służbowych dla teatru, dalsze miejsca parkingowe
wzdłuż południowej granicy działki. Najbliższy przystanek miejskiej komunikacji
autobusowej przy ul. Ozimskiej.
h) Czynniki środowiskowe – brak w najbliższym sąsiedztwie uciążliwych dla otoczenia,
zakładów przemysłowych i innych czynników szkodliwych. Cały obszar centrum
miasta został wyposażony w ogrzewanie z ciepłowni miejskiej.
i) Wiek budynków – budowę rozpoczęto w1965 roku, budynki teatru zakończono
w 1975 roku, wiek 40 lat.

4.2.2 Opis budynku
4.2.2.1 Podstawowe dane budynku
Tabela 1 podstawowe dane budynku
jednostka
budynek klubu
budynek teatru
miary
artysty
(na podstawie danych z ewidencji gruntów, książki obiektów i informacji właściciela)
2
171,0
4282
Powierzchnia
m
zabudowy
2
138,0
8300,95
Powierzchnia użytkowa
m
pomieszczeń
3
b.d.
b.d.
Kubatura
m
Duża scena
Ilość miejsc
7
Mała scena
Ilość miejsc
4i2
Scena na parterze
Ilość miejsc
495
Ilość miejsc
120
Ilość miejsc
Wyszczególnienie

Tabela 2 zestawienie pomieszczeń w budynku
l.p.
1
2
3
4
5
6
7

nazwa pomieszczenia
(nazewnictwo wg inwentaryzacji z 1996 r.)

poziom budynku – 8,0 m
Wentylatornia malarni
Magazyn hydraulika
Magazyn gąbek
Korytarz do wentylatorni
Korytarz do wentylatorni malarni
Wentylatornia /do drzwi korytarza sterowni/
Akumulatornia inst. p.poż.

nr
pomieszcz.
3
4
5
23

24

pow.
2
[m [

funkcja

45,44
20,1
23,43
9,87
15,31
215,77
5,73

Opracowanie: WND Jacek Siłka: wycena nieruchomości, nadzory budowlane, doradztwo techniczne
45-286 Opole, ul. Górnośląska 5, ℡ /0-77/ 456 84 93, 608 015 777 e-mail: js.wnd@vp.pl

teatr
m
m
teatr
teatr
teatr
teatr
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nazwa pomieszczenia
(nazewnictwo wg inwentaryzacji z 1996 r.)

8 Magazyn biura obsługi widzów
9 Korytarzyk przed sterownią wentylacji
10 Sterownia wentylatorów
11 Wentylatornia
12 Bar Zapadnia - korytarz
13 Bar Zapadnia - toaleta
14 Bar Zapadnia - szatnia personelu
15 Bar Zapadnia - obieralnia
16 Bar Zapadnia - biuro
17 Bar Zapadnia - zmywalnia naczyń
18 Bar Zapadnia - kredens
19 Bar Zapadnia - sala konsumpcyjna
20 Bar Zapadnia - sala konsumpcyjna - klub
21 Bar Zapadnia - pom. magazynowe
22 Bar Zapadnia - toaleta dla klientów
23 Zakład szewski
24 Korytarzyk przed zakładem szewskim
25 Zakład szewski - zaplecze
26 Magazynek malarza
27 Magazyn mat. budowlanych
28 Magazyn farb
29 Napęd wyciągu trocin
30 Wentylatornia
31 Wentylatornia
32 Korytarz do wymiennikowni
33 Korytarz przed magazynem głównym
34 Magazyn główny
35 Hydrofornia /stacja pomp p.por2./
36 Rozdzielnia niskiego napięcia
37 Tyrystorownia oświetlenia sceny
38 Tyrystorownia napędów sceny
39 Magazyn
40 Korytarz do hydroforni
41 Akumulatornia świateł bezpieczeństw
42 Magazynek kwasów
43 Akumulatornia - przedsionek
44 Poczekalnia przed małą sceną
45 Korytarzyk przed garderobą /74/
46 Rekwizytornia,
47 Magazynek garderobianych
48 Garderoba małej sceny
49 Korytarz z wentyl. do koryt. wymiennikowni
50 Zaplecze małej sceny
51 Mała scena
52 Toaleta przy małej scenie
53 Magazyn dekoracji na zapleczu małej sceny
razem poziom budynku – 8,0 m

nr
pomieszcz.
22
11,13
12
13,167
54
44
43
40
39
37
35

31
29
45
46
48
49
50
50 a
51
52
60
59
62
63
65
66
67
68
70
71
69
72
73
75
74
76,87
78
86

pow.
2
[m [
8,85
8,37
21,44
95,06
21,6
1,53
1,53
5,79
7,92
8,8
8,8
63,43
36,85
5,35
4,8
17,35
3,6
5,88
4,08
8,5
14,4
15,67
28,56
15,75
55,3
15,7
121,05
97,62
32,9
34,5
46,44
21,09
16,44
44,92
7,14
3,35
12,15
4,68
21,24
7,92
35,69
29,26
90,86
200,19
15,8
19,68
1683,48
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funkcja
teatr
teatr
teatr
teatr
gastr.
gastr.
gastr.
gastr.
gastr.
gastr.
gastr.
gastr.
gastr.
gastr.
gastr.
u
teatr
u
teatr
teatr
m
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
m
teatr
teatr
teatr
teatr
m
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
m
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr

poziom budynku – 4,0 m
1
2
3
4
5

Wiatrołap wejścia głównego
Hol kasowy /razem z Piumą/
Budka telefoniczna Sklep "Irena"
Sklep "Irena"
Biuro podróży "Karo"

XI
102
101

9,84
67,62
1,66
13,60
8,58
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teatr
teatr
u-2
u-2
u-2
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

nazwa pomieszczenia
(nazewnictwo wg inwentaryzacji z 1996 r.)

Biuro podróży "Karo"
Kasa biletowa
Wiatrołap przed portiernią
Hol koło portierni /wejściowy/
Magazyn
Szatnia aktorów
Korytarz dyrekcji
Biuro obsługi widzów
Centrala telefoniczna
Koordynator pracy artystycznej
Plastyk
Zastępca dyrektora
Sekretariat
Dyrektor
Biuro kawiarni Rimini
Toaleta damska
Toaleta męska
Magazynek sprzątaczek
Magazyn plakatów
Biuro kier. kawiarni Rimini
Magazyn kawiarni Rimini
Pracownia fotograficzna
Garderoba
Toalety
Prysznice
Prysznice
Pomieszczenie sprzątaczek
Magazyn pulpitów
Magazyn działu gł. mechanika
Korytarz do księgowości /ciemny/
Korytarz księgowości
Toaleta męska
Toaleta damska
Sala. prób czytanych
Księgowość materiałowa
Kasa główna
Księgowość finansowa
Księgowość.
Główna księgowa
Księgowość - płace
Redakcja czasopisma "'Strony"
Redakcja czasopisma "Strony"
Sala prób czytanych
Scena na parterze
Biblioteka.
Archiwum księgowości
Magazyn BHP i p.poż.
Korytarz pralni
Pomieszczenie socjalne modelatorów
Pomieszczenie. destylarki
Toaleta
Przedsionek przed pom. modelatorów
Garderoba sceny na parterze
Pralnia

nr
pomieszcz.
104
I
107
109
108
110
111
113
115
116
117
119
126
127
125
185
186
187
188
189
190
191
192
193
180
183
172,184
170
171
166
163
162
161
160
159
158
156
155
153
178
177
174
173
152,138
149
150
148
147
146,149

pow.
2
[m [
11,04
6,80
3,74
19,08
11,29
51,86
40,14
16,38
9,20
9,20
17,02
16,56
19,32
17,02
8,74
3,88
5,24
1,70
18,7
19,04
19,04
19,38
19,01
16,61
8,88
8,40
12,24
16,91
12,06
73,72
122,16
5,92
5,92
37,07
9,99
10,25
9,6
10,04
9,6
20,54
18,39
21,28
25,13
141,05
42,75
14,44
7,54
52,59
9,83
1,62
1,04
3,57
8,16
24,00

11
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u-2
teatr
teatr
teatr
m
teatr
teatr
b
b
b
b
b
b
b
b
teatr
teatr
teatr
m
b
m
u
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
m
m
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
b
teatr
b
b
b
b
b
b
teatr
teatr
teatr
b
m
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
u
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

nazwa pomieszczenia
(nazewnictwo wg inwentaryzacji z 1996 r.)

Pralnia
Modelatornia
Farbiarnia
Pracownia reklamowa "Janas" - magazynek
Pracownia reklamowa "Janas" - warsztat
Ślusarnia
Podjazd + magazyn metali
Magazyn rozładunkowy /przed dźwigiem towar./
Magazyn drewna /suszarnia/
Magazyn sklejek
Magazyn elektryków
Magazyn mebli biurowych
Magazyn mebli scenicznych
Stolarnia
Korytarz przed stolarnią
Pracownia reklamowa "Janas" - biuro
Toaleta
Hol szatniowy dużej sceny
Toaleta damska
Toaleta męska
Magazynek szatniarek
Hol kasowy małej sceny + kasa bilet
Magazyn na holu małej sceny
Hol małej sceny
Toaleta męska
Toaleta damska
Magazynek przy toaletach małej sceny
Kabina oświetleniowa małej sceny
Kabina. akustyczna małej sceny
razem poziom budynku – 4,0 m

nr
pomieszcz.
145
142
141
136
140
V
IV
128
129,13
133
134
132
131
124,128
121
123
122
196
197
198
X

budynek wolnostojący – od strony południowo-wschodniej
1 Budynek gastronomiczny /dawniej urządzeń chłodniczych/
razem budynek wolnostojący – od strony południowo-wschodniej

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

poziom budynku ± 0,00 m scena
Kawiarnia "Rimini" - kuchnia
Kawiarnia "Rimini" - magazynek przy kuchni
Kawiarnia "Rimini" - toaleta męska
Kawiarnia "Rimini" - toaleta damska
Kawiarnia "Rimini" - hol przed salą taneczną
Kawiarnia "Rimini" - sala taneczna
Kawiarnia "Rimini" - sala konsumpcyjna
Kawiarnia "Rimini" - szatnia dal personelu
Hol dużej sceny /przed wejściem na salę/
Toaleta damska
Toaleta męska
Pomieszczenie sprzątaczek
Pomieszczenie bileterek
Windowania
Proscenium
Scena
Kieszeń sceniczna lewa
Zascenie

204
203
201
200

235
261
262
245
246

pow.
2
[m [
31,25
29,17
30,45
3,36
72,28
82,50
78,88
114,88
57,40
70,70
21,36
41,77
105,04
145,00
12,32
38,96
2,16
364,18
11,04
6,31
2,40
12,77
38,78
134,55
9,48
8,59
2,16
9,52
4,75
2767,99

12

funkcja
u
u
u
u
u
u
teatr
teatr
m
m
m
m
m
u
teatr
u-2
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr

138,00
138,00

gastr.

14,04
1,50
8,23
8,23
12,24
72,98
221,86
5,18
252,15
13,87
20,10
6,65
6,66
448,99
32,47
175,11
124,38
209,10

gastr-2
gastr-2
teatr
teatr
gastr-2
gastr-2
gastr-2
gastr-2
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

nazwa pomieszczenia
(nazewnictwo wg inwentaryzacji z 1996 r.)

Kieszeń sceniczna prawa + magazyny dekoracji
Montownia dekoracji
Malarnia
Magazynek malarzy
Poczekalnia statystów
Gabinet lekarski
Gabinet lekarski
Gabinet lekarski
Dział kadr
Radca prawny
Pracownia krawiecka. damska
Przymierzalnia
Pracownia krawiecka. męska.
Toaleta damska
Toaleta męska
Korytarz przed pracowniami krawieckimi
Korytarz działów technicznych
Toaleta
Elektryk konserwator
Dział gospodarczy
Kierownik działu gospodarczego
Główny mechanik
Z-cy kier. technicznego
Kierownik techniczny
Specjalista d/s BHP i p.poż.
Montażyści sceny
Montażyści sceny - brygadierzy
Magazyn działu gospodarczego
Pomieszczenie ksero
Korytarz garderobianych
Pomieszczenie wypoczynkowe
Magazyn garderobianych
Korytarz garderób
Pokój garderobianych
Garderoba
Garderoba
Pracownia perukarska
Garderoba
Garderoba
Garderoba
Garderoba
Garderoba
Garderoba
Garderoba
Garderoba
Garderoba
Poczekalnia aktorów
Korytarzyk z poczekalni na scenę
Magazyn akustyków
Pomieszczenie rekwizytorów
Magazyn elektryków
Toaleta męska.
Toaleta damska
Magazyn sprzętu turystycznego

nr
pomieszcz.

218, 219
239
242, 243
205
206
207
208
209
210
211, 212
215
217
216
214
215, 251
220
221
222
224
225
226
227
228
229
230
232
233
275, 279
277
276
259, 275
278
263
265
264
266
267
268
269
270
271
272
273
274
253
254
249
256
257
258
238

pow.
2
[m [
196,08
236,23
369,30
11,88
17,29
9,20
6,12
5,58
17,02
9,66
44,62
10,12
54,54
3,63
4,53
53,14
48,82
3,82
15,12
12,60
8,68
14,70
14,62
20,58
8,74
14,70
13,02
25,85
17,20
21,98
13,95
28,80
61,28
8,40
19,44
19,44
19,60
19,44
18,00
10,92
10,08
9,45
8,64
10,92
10,08
23,40
18,98
7,74
7,54
15,20
7,82
5,58
5,58
7,20
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teatr
teatr
u
m
teatr
b
b
b
b
b
u-2
u-2
u-2
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
b
b
b
b
b
teatr
teatr
teatr
b
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
m
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nazwa pomieszczenia
(nazewnictwo wg inwentaryzacji z 1996 r.)

73 Magazynek
74 Magazyn akustyków
75 Magazynek pracowni perukarskiej
76 Magazyn elektryków
razem poziom budynku ± 0,00 m scena
poziom budynku + 3,40 m
1 Pomieszczenie magazyniera kostiumów
2 Magazyn kostiumów
3 Magazyn rekwizytów
4 Pracownia tapicerska
5 Korytarz do tapicerni
6 Pomieszczenie socjalne stolarzy
7 Korytarz
8 Pomieszczenie malarzy /na. malarni/
9 Pomieszczenie malarzy /na. malarni/
10 Magazyn działu gospodarczego
11 Pracownia oświetleniowa
12 Warsztat elektryczny
13 Wentylatornia.
14 Hol przed went. i warsztatem elektr.
15 Magazyn działu /. mechanika
16 Magazyn instrumentów
razem poziom budynku + 3,40 m
poziom budynku + 6,74 m
1 Magazyn akustyków
2 Korytarz do kabiny akustycznej
3 Kabina akustyczna.
4 Kabina akustyczna.
5 Korytarz do kabiny projekcyjnej
6 Kabina projekcyjna.
7 Korytarz do kabiny projekcyjnej
8 Kabina oświetleniowa
9 Korytarz do kabiny oświetleniowej
10 Pomieszczenie montażystów
razem poziom budynku + 6,74 m
RAZEM BUDYNKI TEATRU I USŁUGOWY

14

nr
pomieszcz.
237
236
255
248

pow.
2
[m [
5,00
7,78
3,49
8,40
3315,26

302
304
306
307
305
303
301
310
311
313
316
318
319

14,52
72,42
40,80
50,37
11,71
15,69
12,60
17,10
13,76
10,39
22,80
10,78
10,50
13,14
11,96
8,83
337,37

teatr
teatr
teatr
u
teatr
teatr
teatr
u
u
m
u
u
teatr
teatr
teatr
teatr

10,39
37,40
11,97
11,73
6,05
39,60
6,05
26,10
37,27
10,29
196,85
8438,95

teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr
teatr

322
323

402
403
405
406, 407
407, 406
408
410

funkcja

4.2.2.2 Budynek teatru - Opis techniczny
Przeznaczenie obiektu:
Budynek użytkowy, częściowo podpiwniczony. Zabudowa wolnostojąca. Konstrukcja
tradycyjna murowana i żelbetowa z elementami uprzemysłowionymi stalowymi i
żelbetowymi. W części głównej teatru w obrębie sceny 8 kondygnacji, w tym 3 poziomy
poniżej sceny, w obrębie widowni i małej sceny od 2 do 4 kondygnacji. Część
administracyjna (zachodnia) 2 kondygnacje nad terenem i jedna częściowo zagłębiona
(suterena). Część pomocnicza, usługowo (północna) 2-3 kondygnacyjna.
Program użytkowy i wyposażenie specjalistyczne obiektu:
- Duża Scena z widownią na 560 miejsc, ze sceną obrotową o 13 m średnicy z
wbudowanymi w nią czterema zapadniami o skoku ponad 5 m, poruszanymi
niezależnie od ruchu obrotówki,
Opracowanie: WND Jacek Siłka: wycena nieruchomości, nadzory budowlane, doradztwo techniczne
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m
m
m
m
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- Mała Scena amfiteatralna, otoczona z trzech stron stromą widownią o193 miejscach,
- Scena na Parterze na 80 miejsc, studyjna, w pełni mobilna widownia, umożliwiająca
dowolne kształtowanie przestrzeni i zapewniająca bliski kontakt z publicznością
- Specjalistyczne pracownie teatralne wyposażone w urządzenia i sprzęt specjalistyczny
do produkcji i obsługi teatru (produkcja dekoracji i kostiumów, przygotowanie sceny
do eksploatacji, obsługa techniczna spektakli:
o krawieckie: męska i damska,
o malarska,
o modelarska,
o stolarska,
o ślusarska,
o tapicerska,
o perukarska
o fryzjerska
o akustyczna
o oświetlenia
- magazyny
o główny
o przy pracowniach (stali, drewna, sklejek, mebli scenicznych)
o kostiumów
o rekwizytów
o instrumentów
- pozostałe pomieszczenia i urządzenia specjalistyczne związane organizacją
przedstawień jak:
o pomieszczenia prób
o kasy biletowej
o zascenie i kulisy boczne sceny
o garderoby
o kabina i sprzęt oświetlenia
o kabina projekcyjna
o kabina akustyczna
o wentylatornia
o szatnie
o zaplecze socjalne
o biura
o pomieszczenia gastronomiczne (kawiarnie, klub)
o akumulatornia i instalacje oświetlenia awaryjnego
o dźwigowa do transportu na poziom sceny dekoracji
o kurtyn stalowych przeciwpożarowych
- instalacje w budynku:
- wodociągowa i kanalizacyjna
- centralnego ogrzewania zasilana z ciepłowni miejskiej
- ciepłej wody zasilana z ciepłowni miejskiej
- elektryczna
- odgromowa
- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
- instalacji alarmowej przeciw pożarowej
- wody przeciwpożarowej (hydrantów wewnętrznych)
- oświetlenia bezpieczeństwa
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sygnalizacyjna
radiofoniczna
telefoniczna
dźwigowa (dźwig osobowy)

- stan techniczny i funkcjonalny:
Dobry w 6-cio stopniowej skali stanu budynku3 /budynek poddawany bieżącym
remontom i modernizacjom instalacji np. wentylacji, oświetlenia/. Przyjęto zużycie
techniczne 15 %. Zużycie funkcjonalne przyjęto również 15 %. Łączne zużycie
wynosi około 15 %.

4.3 Przeznaczenie w planie miejscowym
Nieruchomość położona na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr XL/641/13 Rady Miasta Opola z dnia 25 kwietnia
2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Śródmieście Va” w Opolu
W załączniku graficznym do planu obszar działki 23/7 oznaczono symbolem:
•
•

10 UK
1Kpp/ZP

-

przeznaczonym na usługi kultury
przeznaczonym na pieszy plac publiczny oraz zieleń urządzoną

Szczegółowe ustalenia planu zagospodarowania przedstawiono w wyciągu z Uchwały Rady
Miasta nr XL/641/13 w zakresie usług kultury i obszaru przeznaczonego na pieszy plac
publiczny oraz zieleń urządzoną.
- załącznik nr 5
Stwierdzono, że obecne zagospodarowanie nieruchomości jest zgodne z obowiązującym
planem zagospodarowania przestrzennego miasta Opola dla dzielnicy „Śródmieście Va”.

5. Określenie sposobu wyceny
5.1 Założenia ogólne
Bank w oparciu o art. 70 ustawy prawo bankowe4 uzależnia przyznanie kredytu od zdolności
kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty
zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca
jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do
dokonania oceny tej zdolności. Zobowiązany jest również przedstawić informację o
możliwych zabezpieczeniach kredytu. Tą informacją jest między innymi wartość
nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu hipoteką.
Zleceniodawca zlecił wycenę wartości dla celów zabezpieczenia wierzytelności
kredytodawcy hipoteką. Dla tego celu wymagana jest wartość rynkowa nieruchomości dla jej
aktualnego stanu.

5.2 Rodzaj określanej wartości
KSWS 35 nakazuje przeprowadzić szacunek nieruchomości, na których zabezpieczono
kredyty na podstawie wartości rynkowej. Zgodnie z treścią pkt. 1.6. standardu KSWP 15
3

0% -8% - stan bardzo dobry, 9% - 25% - stan dobry, 26% - 50% - stan średni, 51% - 60% - stan zadowalający,
61% - 70% - stan pogorszony, powyżej 70% - stan zły
4
ustawa opisana w punkcie 2.2 lit. a,
5
Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych opisane w punkcie 2.2 lit. d
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w celu określenia wartości rynkowej rzeczoznawca powinien ustalić sposób optymalnego lub
najbardziej prawdopodobnego użytkowania nieruchomości. Użytkowanie to może stanowić
kontynuację aktualnego sposobu użytkowania lub może polegać na innym sposobie jej
użytkowania.
W przypadku wycenianego budynku użytkowego założono dalszy nie zmieniony sposób
użytkowania, przy równoczesnym dopuszczeniu wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń lub
powierzchni na działania związane z kulturą (przedstawienia teatralne, koncerty, wystawy)
oraz usługi (biurowe, hotelowe, gastronomię, reklamowe oraz specjalistyczne zgodne z
profilem pracowni i warsztatów działających w teatrze w punkcie 4.2.2.2 operatu). Rodzaj
zastosowanej wartości rynkowej (WR) wynika z przeznaczenia nieruchomości /patrz punkty
4.2 i 4.3 operatu/.
W niniejszym operacie zostanie określona wartość rynkowa nieruchomości WR (dla
obecnego sposobu wykorzystania uzupełnionego alternatywnym wykorzystaniem ych na
lokalnym rynku pomieszczeń lub całych zespołów funkcjonalnych teatru) jako przedmiotu
prawa własności i użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku.

5.3 Wybór podejścia, metody wyceny
Przy wyborze podejścia oraz metody wyceny i techniki wyceny kierowano się:
— podstawowymi zasadami wyceny wynikającymi z przepisów zawartych w dziale IV
rozdziale 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami6,
— zasadami szczegółowymi wyceny7 a w szczególności § 5 rozporządzenia Rady
Ministrów,
— regulacjami o charakterze instrukcyjnym /normy zawodowe rzeczoznawców
majątkowych/5,
Nieruchomości o podobnej funkcji zabudowane budynkami użytkowymi z funkcją usług
kulturalnych (budynki filharmonii, teatrów) nie występują w obrocie na regionalnym rynku
Opolszczyzny, podobnie jest na krajowym rynku. Wobec tego nie istnieje możliwość
zastosowania podejścia porównawczego.
Wyceniana nieruchomość oprócz działalności statutowej obecnie generuje dochód
z organizacji imprez okolicznościowych, wystaw, koncertów zamkniętych, usług
gastronomicznych w kawiarni. Oprócz dochodu z już prowadzonej działalności istnieje
potencjalna możliwość uzyskania dochodów z pomieszczeń biurowych, magazynowousługowych, sal na cele konferencyjne, dużych pomieszczeń na wystawy i imprezy, a także
dochodu z umowy o wynajem lub dzierżawę kawiarni i klubu z zapleczem.
Położenie nieruchomości w samym centrum miasta, w bardzo dobrym otoczeniu wpływa
dodatkowo na atrakcyjność przedmiotu najmu.
Na nieruchomości prowadzono systematycznie bieżące remonty budynku, stan techniczny
i użytkowy budynku jest dobry, koszty remontów i utrzymania budynku będą w okresie
najbliższych kilkunastu lat na zbliżonym poziomie.
Wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym zostanie wyceniona
w podejściu dochodowym, metodą inwestycyjną, techniką kapitalizacji prostej.
Podejście dochodowe
6
7

ustawa opisana w punkcie 2.2 lit. b,
rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości /opisanego w punkcie 2.2 lit. c/
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Podejście dochodowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej
nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki
uzyska z nieruchomości. Stosuje się je przy wycenie nieruchomości przynoszących lub
mogących przynosić dochód.
Metodę inwestycyjną stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących
dochód z czynszów, którego wysokość można ustalić na podstawie analizy kształtowania się
stawek rynkowych czynszów najmu lub dzierżawy.

6. Analiza i charakterystyka rynku
6.1 Określenie obszaru rynku
Dla celów niniejszej wyceny rynek czynszów za najęcia części nieruchomości zabudowanych
obiektami usług kulturalnych (teatry, sale koncertowe) został terytorialnie poszerzony do
rynku regionalnego (część południowa Polski), dla pomieszczeń biurowych, pomieszczeń
usługowych, magazynowych do obszaru miasta Opola. Na tak określonym rynku
poszukiwano stawek czynszów najmu i dzierżaw odpowiednich powierzchni użytkowych.

6.2 Okres badania rynku
Rynek czynszów za powierzchnie użytkowe badano od roku 2012 do 2014 roku.

6.3 Podstawowe uwarunkowania rynkowe
Dla celów analiz określono rynek nieruchomości o przeznaczeniu kulturalnym ograniczonym
do teatrów, sal koncertowych, filharmonii, teatrów muzycznych następująco /ze względu na
kryteria/:
Forma własności:
Nieruchomości o podobnym charakterze po reformie administracji Państwa z dnia 1.01.1999
występują w zasobach:
- gminnych, powiatowych i samorządowych województw,
- Skarbu Państwa,
- oraz w posiadaniu osób prywatnych.
Dotychczasowe zasoby Skarbu Państwa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów8
zostały w większości przekazane samorządom.
Forma własności w obszarze badanych czynszów wynajmu obiektów nie wpływa na ich
wysokość. Natomiast nie ma możliwości obserwacji rynku w obszarze cen transakcyjnych
kupna-sprzedaży, nie zanotowano transakcji rynkowych takimi nieruchomościami.
Kryterium przestrzenne:
Dla celów analiz zbadano rynki:
− lokalny: w zakresie czynszów biurowych, usługowych, magazynowych, powierzchni
usług gastronomicznych, powierzchni reklamowych,
− regionalny: w zakresie czynszów dla sal koncertowych.
Wyniki badań rynku dla stawek czynszu wynajmu powierzchni zebrano w tabeli.
Natomiast dane będące podstawą do dalszej wyceny zestawiono w poniższej tabeli.

8

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie określenia bazy sportoworekreacyjnej ...../w skrócie: przekazanie baz sportowych samorządom wszystkich szczebli, urzędom centralnym
..Dz.U. nr 143 z 1998 poz. 919/
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Tabela 3 stawki czynszu przyjęte do wyceny
jednostka

na lokalnym rynku

na
poszerzonym
regionalnym
rynku

biura

m2/m-c

15 - 45

nie badano

magazynowe

m2/m-c

8 - 25

nie badano

usługowe *

m2/m-c

12 - 35

nie badano

20 - 60
brak
podobnych
brak
podobnych
brak
podobnych
brak
podobnych
20 - 85

nie badano
600010000

2
2

powierzchnia wynajmowana

usługowe pozostałe
sala filharmonii (główna)
duża scena

2

m /m-c
moduł 4
godz.
moduł dzień

mała scena

moduł dzień

scena na parterze

moduł dzień

klub artysty
klub artysty, taras w okresie
letnim
kawiarnia
kawiarnia w filharmonii

2

m /m-c
m /m-c
m /m-c
m2/m-c

stosowane w przyjęte
wycenianej
do
nieruchomości wyceny

nie
występują
nie
występują
nie
występują
23

15
8
15
20

nie badano

13 000

13000

nie badano

8 000

8000

nie badano

3 500

3500

nie badano

22

25

nie badano

nie badano

5

5

20 - 85
50 - 110

20 - 85
nie badano

25

30

* dotyczy wytypowanych pomieszczeń obecnie prowadzących usługi wyłącznie dla potrzeb teatru jak stolarnia,
malarnia, ślusarnia, pracownia tapicerska, pralnia, farbiarnia i pozostałe oznaczone w tabeli nr 2 „zestawienie
pomieszczeń w budynku” oznaczone w kolumnie funkcji literą „u”.

7. Określenie wartości nieruchomości
7.1 założenia ogólne
Przyjęto następujące założenie:
Wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej budynkiem teatru zostanie wyceniona
w podejściu dochodowym, metodą inwestycyjną, techniką kapitalizacji prostej. W wycenie
nie uwzględniono wartości maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
(urządzenia i instalacje teatru zamontowane w budynku).
Omówienie wyniku zostanie przedstawione w rozdziale ósmym.

7.2 założenia do podejścia dochodowego
Wartość rynkową w podejściu dochodowym wyceniono przy następujących założeniach:
- nieruchomość będzie użytkowana zgodnie z przeznaczeniem opisanym w punkcie 4.3,
- równomierność nakładów remontowych w okresie najbliższych kilku (do dziesięciu)
lat, remonty ograniczone jedynie do bieżących,
- realna wartość rocznego dochodu pozostanie w przyszłości na stałym poziomie.
Uzyskane dane z rynku o dochodach z czynszów z nieruchomości użytkowych pozwalają
zastosować technikę kapitalizacji prostej dochodu netto.
Procedura postępowania dla tej techniki:
— określenie potencjalnego dochodu brutto możliwego do osiągnięcia w ciągu roku
z nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
— określenie efektywnego dochodu brutto poprzez pomniejszenie efektywnego dochodu
o straty w dochodzie typowe dla lokalnego rynku /pustostany, straty z tytułu zaległości
czynszowych/,
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— określenie wydatków operacyjnych związanych z funkcjonowaniem nieruchomości
/podatki od nieruchomości, nakłady na konserwację i naprawy bieżące, koszty
zarządzania, ubezpieczenia i ochrony nieruchomości/. Wydatki operacyjne przy
stosowanej tu technice nie uwzględniają amortyzacji, kosztów finansowych /odsetek od
kredytu/, podatku dochodowego.
— określenie dochodu operacyjnego netto jako różnicy efektywnego dochodu brutto
i wydatków operacyjnych,
— ustalenie współczynnika kapitalizacji /okresu zwrotu kapitału/ w oparciu o analizę
transakcji nieruchomościami podobnymi – jako wzajemna relacja pomiędzy ceną
transakcyjną zapłaconą za nieruchomość a dochodem możliwym do uzyskania z tej
nieruchomości lub w oparciu o alternatywne inwestowanie na rynku kapitałowym.
— określenie wartości nieruchomości przez przemnożenie efektywnego dochodu netto
przez współczynnik kapitalizacji:

V = DRen x wk
gdzie:

V
DRen
wk

- wartość nieruchomości,
- efektywny dochód roczny netto,
- współczynnik kapitalizacji /odwrotność stopy kapitalizacji/
1
wk =
r

7.3 Wartość nieruchomości – podejście dochodowe, metoda
inwestycyjna
7.3.1 Wyznaczenie stopy dyskontowej r oraz stopy kapitalizacji R
W niniejszym operacie stopę kapitalizacji R wyznaczono na podstawie stopy dyskontowej r
określonej z rynku kapitałowego. W tym celu wykorzystano relację pomiędzy stopą
kapitalizacji i stopą dyskontową wynikającą z modelu Gordona.
Wyznaczenie stopy dyskontowej r
Stopa dyskontowa umożliwia przekształcenie wielkości zakładanych przyszłych strumieni
dochodów na wartość aktualną na dzień wyceny. Sposób obliczenia stopy dyskontowej dla
szacowania wartości nieruchomości jest uzależniony od tego, czy dany rodzaj nieruchomości
był przedmiotem obrotu rynkowego na przyjętym rynku.
Z powodu braku danych z rynku nieruchomości, które umożliwiłyby wyznaczenie stopy
dyskontowej, do obliczeń zastosowano dane uzyskane z rynku kapitałowego. Taki sposób
wyznaczenia stopy dyskontowej jest zgodny z zapisem § 12 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu
szacunkowego oraz pkt. 4.3.7 Noty Interpretacyjnej nr 2 - Zastosowanie podejścia
dochodowego w wycenie nieruchomości. Zgodnie z przywołanymi zapisami stopę
dyskontową oblicza się na podstawie rentowności bezpiecznych, długoterminowych lokat na
rynku kapitałowym uwzględniając stopień ryzyka przy inwestowaniu w nieruchomości
podobne do nieruchomości wycenianej. Poziom wymaganych stóp zwrotu na rynku
nieruchomości powinien być w długim okresie czasu wyższy od poziomu stóp zwrotu z
inwestycji wolnych od ryzyka o poziom wymaganej premii za wyższe ryzyko inwestowania
na rynku nieruchomości i w wycenianą nieruchomość.
Stosując się do powyższych wytycznych stopę dyskontową ustalono metodą sumowania stopy
bazowej (stopa rentowności z obligacji długoterminowych Skarbu Państwa) oraz premii za
Opracowanie: WND Jacek Siłka: wycena nieruchomości, nadzory budowlane, doradztwo techniczne
45-286 Opole, ul. Górnośląska 5, ℡ /0-77/ 456 84 93, 608 015 777 e-mail: js.wnd@vp.pl

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu adres: 45-056 Opole Plac Teatralny 12
Księga Wieczysta OP1O/00058549/6, działka nr 23/7 k.m. 48 obręb Opole

21

ryzyko inwestycyjne i indywidualne9. Premia za ryzyko inwestycyjne wyraża stopień
niepewności inwestycji, natomiast premia za ryzyko indywidualne dotyczy konkretnego
segmentu rynku nieruchomości i jego indywidualnych cech.
Stopę dyskontową wyznaczono korzystając z formuły:
r = rr + Σ ri
gdzie:
r - stopa dyskontowa,
rr - realna rentowność lokat bezpiecznych, po wyeliminowaniu inflacji,
Σ ri - suma premii za rodzaje ryzyka: inwestowania w Polsce, inwestowania na rynku
nieruchomości, inwestowania w konkretną nieruchomość.
W celu obliczenia wysokości realnej rentowności lokat posłużono się wzorem:
rr = (1 + rb):(1 + i) – 1
gdzie:
rb - nominalna rentowność bezpiecznych długoterminowych lokat,
i - stopa inflacji.
Na datę sporządzenia wyceny oprocentowanie 10-letnich obligacji Skarbu Państwa wynosi
3,00%10, natomiast stopa inflacji po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych w stosunku
rocznym (grudzień 2014/ grudzień 2013) wynosi - 0,5%11.
Premia za ryzyko inwestowania w Polsce (Country Risk Premium) wynosi 1,28%12. Zgodnie
z raportami analityków Polska jest postrzegana jako kraj o znacznym potencjale
gospodarczym, z zakładanym na rok 2015 wzrostem PKB 2,8% (wg prognoz Komisji
Europejskiej), a tym samym jest miejscem atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych.
Biorąc to pod uwagę wskaźnik ten ustalono na poziomie 1,3%.
Średnie ryzyko inwestowania w nieruchomości o charakterze biurowym określa się na
poziomie 3,7%, handlowym 5,6%, a przemysłowym 4,2%,13. Nieruchomość wyceniana to
nieruchomość usługowo-biurowa. Ryzyko inwestowania w tego typu nieruchomość ustalono
w wysokości 5,2%.
Wyznaczając ryzyko inwestowania w konkretną nieruchomość wzięto pod uwagę następujące
źródła ryzyka specyficznego14:
- lokalizacja – ryzyko niskie;
- stan techniczny – ryzyko niskie;
- standard użytkowy – ryzyko niskie;
- wiarygodność najemców – ryzyko średnie;
- warunki umów najmu obciążające wycenianą nieruchomość – ryzyko niskie;
- wielkość budynku i jego funkcje – ryzyko niskie.
Biorąc pod uwagę powyższą analizę, dodatkową premię za ryzyko inwestowania
w nieruchomość będącą przedmiotem wyceny ustalono w wysokości 0%.
9

„Szacowanie nieruchomości” pod red. Jerzego Dydenki, Dom Wydawniczy ABC, 2006 r.
Źródło:
http://www.obligacjeskarbowe.pl/index.php?id=lp_edo&samSession=30e9a399af2e399d8f4e6c72898d0a86
11
Źródło: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bazowa/bazowa.htm
12
Poziom premii za ryzyko inwestowania na polskim rynku przyjęto za A. Damodaran'em. Country default
spreads and risk premiums, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
(dane ze strony New York University, Leonard. N. Stern School of Business)
13
Ewa Kucharska-Stasiak „Nieruchomość w gospodarce rynkowej”, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2006
14
Zgodnie z założeniami pkt. 4.4.4. Noty Interpretacyjnej nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie
nieruchomości
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Realna rentowność długoterminowych lokat (10-letnich obligacji skarbowych) wynosi :
rb = (1 + 0,03) : (1 - 0,005) – 1 = 1,0351 - 1 = 3,51% ≈ 3,5%
Stopa dyskontowa r wynosi:
r = 3,5% + 1,3% + 5,2% + 0,0% = 10,0%
Wyznaczenie stopy kapitalizacji R
W operacie stopę kapitalizacji R określono na podstawie stopy dyskontowej określonej rynku
kapitałowego i przy wykorzystaniu relacji pomiędzy stopą kapitalizacji i stopą dyskontową,
wynikającą z modelu Gordona:
R = r-q
gdzie:
R - stopa kapitalizacji,
r - stopa dyskontowa, jako ogólna stopa zwrotu wymagana przez inwestora,
q- czynnik spodziewanego wzrostu dochodu i wartości nieruchomości.
Przy „wzrastającej” gospodarce, wzrasta wartość nieruchomości i wówczas „q” jako czynnik
spodziewanego wzrostu dochodu ma znak „+”, co powoduje, że stopa kapitalizacji jest
mniejsza od stopy dyskontowej (R < r). Odwrotna sytuacja jest w przypadku „malejącej”
gospodarki, wówczas maleje również wartość nieruchomości i „q” ma znak „-”, co powoduje,
że stopa kapitalizacji jest większa od stopy dyskontowej (R > r). Kierując się prognozami
ekonomicznymi i ocenami ekspertów przyjęto wariant neutralny. Czynnik wzrostu dochodu
oceniono w wysokości 0%.
Wielkość stopy kapitalizacji określono na:
R = 10,0% - 0,0% = 10,0 %
Współczynnik kapitalizacji obliczono:
1
1
Wk = =
= 10,00
R 10,0%
Do obliczeń przyjęto współczynnik kapitalizacji Wk = 10,00.

7.3.2 Określenie dochodu z nieruchomości
Do określenia dochodu brutto przyjmuje się stawki czynszów za najem lub dzierżawę zebrane
w rozdziale 6.3. Dla uwzględnienia strat z tytułu nie wynajęcia powierzchni /remonty, zmiana
użytkowników, modernizacje/ i strat z tytułu niezapłaconych czynszów zastosowano
współczynniki zmniejszające. Obliczenia przeprowadzono w tabeli.
Tabela 4 obliczenie dochodu brutto z nieruchomości
Lp.

rodzaj
powierzchni

1 pom. biurowe
2 gastronomia
3 gastronomia
pom.
4
magazynowe
5

pom. usługowe

ilość mstawka
pow.
dochód
cy
czynszu za
użytkowa
miesięczny wynajęcia
jednostkę
w roku
[m2] lub
[zł]
[zł]
[m-c]
[kpl]

potencjalny
dochód brutto

współcz.
zmniejszający

efektywny
roczny dochód
z powierzchni

[zł/rok]

-

[zł/rok]

378,46
304,4
327,8

15 5 676,90
30 9 132,00
18 5 900,40

12
12
12

68 122,80
109 584,00
70 804,80

0,90
0,90
0,90

61 310,52
98 625,60
63 724,32

657,26

8 5 258,08
14
15
170,95

12

63 096,96

0,90

56 787,26

12

170 051,40

0,80

136 041,12

944,73
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powierzchni

Lp.

6 pom. usługowe
7
8
9
10
11
12

ilość mstawka
pow.
dochód
cy
czynszu za
użytkowa
miesięczny wynajęcia
jednostkę
w roku

183,12

duża scena

1

20 3 662,40
52
13000x4
000,00
32
8000x4
000,00
14
3500x4
000,00

mała scena
1
scena na
parterze
1
budynek klubu
artysty
138
25 3 450,00
taras przy
klubie artysty
58
5
290,00
zwrot kosztów
mediów od
najemców
1
93200 7 766,67
razem efektywny dochód roczny

potencjalny
dochód brutto

współcz.
zmniejszający

23

efektywny
roczny dochód
z powierzchni

12

43 948,80

0,90

39 553,92

12

624 000,00

0,80

499 200,00

12

384 000,00

0,80

307 200,00

12

168 000,00

0,80

134 400,00

12

41 400,00

0,90

37 260,00

5

1 450,00

0,90

1 305,00

12

93 200,00

0,90

83 880,00
1 519 287,74

7.3.3 Określenie wydatków operacyjnych nieruchomości
Dane o kosztach wydatków operacyjnych nieruchomości zaczerpnięto z danych uzyskanych
z Urzędu Miasta o podatkach lokalnych oraz od właściciela nieruchomości o kosztach obsługi
nieruchomości.
Tabela 5 obliczenie wydatków operacyjnych
Lp.

rodzaj kosztu

jedn.

1

podatek od nieruchomości
roczna opłata za
urzytkowanie wieczyste
energia elektryczna
koszty ogrzewania
woda + ścieki

2
3
4
5

ilość]

stawka

rok

kpl

74304

rok
rok
rok
rok

kpl
kpl
kpl
kpl

733
157237

udział
właściciela
1

koszt
roczny
74 304,00

1
1
1
1

733,00
157 237,00
120 425,00
8 040,00

120425

8040

6
wywóz odpadów
m-c
kpl
konserwacja i bieżące
7
remonty urządzeń
rok
kpl
rezerwa wydatków
8
operacyjnych (≈2,5%)
rok
kpl
RAZEM ROCZNE WYDATKI OPERACYJNE

2000

12*0,3

7 200,00

18000

1

18 000,00

90000

1

9 000,00
394 939,00

uwagi

70%
obciąży
najemców

7.3.4 Obliczenie dochodu operacyjnego netto
Dochód operacyjny netto jest to efektywny dochód brutto pomniejszony o wydatki
operacyjne.
DOn = 1 519 287,74 – 394 939,00 = 1 124 348,74 zł

7.4 Obliczenie wartości nieruchomości – podejście dochodowe,
metoda inwestycyjna
Obliczenie wartości nieruchomości wyceniona podejściem dochodowym, metodą
inwestycyjną, techniką kapitalizacji prostej dochodu netto przeprowadzono w oparciu o wzór:
V = DOn

x

wk
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- wartość nieruchomości,
- roczny dochód właściciela nieruchomości,
- współczynnik kapitalizacji wg punktu 7.3.1

VNg = 1 124 348,74 zł x 10,00 = 11 243 487,40 zł ≈ 11 243 500 zł

8. Wynik końcowy
8.1 Wartość rynkowa nieruchomości - stan na dzień wyceny
Wartość rynkowa (WR) nieruchomości zabudowanych budynkiem teatru opisanych
księgą wieczystą KW OP1O/00058549/6 zlokalizowanej w Opolu przy ulicy Krakowskiej
obliczona w punkcie 7.2.5 wynosi:

11 243 500 zł
słownie: jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych
Tabela 6 wskaźniki wartości powierzchni

opis wskaźnika
Wartość rynkowa nieruchomości
- stan na dzień wyceny

powierzchnia
użytkowa
budynku

ilość
jednostek

wartość 1 m2
powierzchni budynku

8438,95 m2

1364,68 zł/m2

8.2 Wnioski z dokonanych obliczeń
Wyceniona rynkowa wartość powierzchni 1 m2 budynków użytkowych jest zdecydowanie
mniejsza od średnich wartości zanotowanych na rynku nieruchomości komercyjnych, jest to
wynikiem specyfiki budynku, w którym jest znaczna ilość pomieszczeń pomocniczych
i usługowych /Np. techniczne wentylacji, klimatyzacji, szatnie, liczne sanitariaty dla
publiczności, specjalne związane z obsługą nagłośnienia, projekcją obrazu, oświetlenia itp./
Pomieszczenia te nie generują wprost dochodu z czynszów. Oszacowane dochody możliwe
do osiągnięcia z czynszów i wyliczona przy ich pomocy wartość rynkowa są zdecydowanie
niższe od wartości odtworzeniowej nieruchomości. Jest to prawidłowość występująca przy
nieruchomościach kulturalnych, dotowanych przez Państwo lub samorządy lokalne. Takie
nieruchomości nie występują w obrocie wolnorynkowym, a zatem ich wartość nie jest
weryfikowana przez wolny rynek. Należy również zauważyć, że w wycenie nie uwzględniono
wartości rynkowej specjalistycznego zabudowanego wyposażenie teatralnego.
Zastosowane w wycenie obowiązujące metody szacowania pozwalają ustalić przewidywaną
cenę rynkową za przedmiotowy budynek.
Wyceniona wartość rynkowa nieruchomości objętej księgą wieczystą KW
OP1O/00058549/6 jest prawidłowa.

8.3 Ocena przydatności nieruchomości jako zabezpieczenie
wierzytelności
Cechy nieruchomości określające przydatność jako zabezpieczenie wierzytelności:
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Tabela 7 cechy nieruchomości charakteryzujące przydatność przy zabezpieczeniu wierzytelności
opis cechy

Stan prawny nieruchomości
Przeznaczenie w mpzp
Prawo pierwokupu
Toczące się postępowania lub wnioski o
egzekucje lub zmianę stanu prawnego
Stan techniczny umożliwiający
użytkowanie
Wpływ zagrożeń środowiskowych

stan cechy
Unormowany. Bez obciążeń w dziale III-cim i IV-tym księgi
wieczystej.
Obecne zagospodarowanie nieruchomości jest zgodne z
ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Opole
Nie wystąpi, działka zabudowana.
Nie występuje postępowanie, brak wniosków o egzekucje
Budynek Teatru poddawany remontom i modernizacjom, dobry
stan techniczny i funkcjonalny.
Nie występuje, nie spodziewane w przyszłości

ocena
cechy
pozytywna
pozytywna
pozytywna
pozytywna
pozytywna
pozytywna

Nieruchomość jest przydatna jako zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy.

9. Klauzule i zastrzeżenia
9.1

9.2
9.3
9.4

Niniejszy operat szacunkowy sporządzony został zgodnie z przepisami prawa,
standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, a także zgodnie ze stanem
faktycznym i prawnym.
Operat może być wykorzystany wyłącznie przez zleceniodawcę wymienionego
w punkcie 2.1 i dla celu wymienionego w punkcie 1.2.
Wykorzystywanie operatu przez osoby trzecie i do innych celów jest niedozwolone,
autor wyceny nie ponosi za to odpowiedzialności.
Wyceniona wartość jest wartością netto, nie zawiera podatków, w szczególności
podatku od towarów i usług VAT.
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Załącznik nr 1 – wgląd do księgi wieczystej OP1O/00058549/6
w dniu 3.02.2015 r. do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych na stronie Ministerstwa
Sprawiedliwości http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html.
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Za zgodność:
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Załącznik nr 1A – protokół badania księgi wieczystej OP1O/00058549/6
z dnia 3.02.2015 r.
1. miejscowość i data sporządzenia protokołu
2. szczegółowe określenie dokumentu lub
innego źródła, z którego dokonywany jest
wypis
3. miejsce udostępnienia lub sporządzenia
wypisu, jednostka udostępniająca

Opole, 3.02.2015 r.

Księga wieczysta OP1O/00058549/6 prowadzona
przez Sąd Rejonowy w Opolu
Wydział VI Ksiąg Wieczystych
Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych na stronie
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html

1.

treść wypisu lub odpisu:

typ księgi: grunt oddany w UW i budynek stanowiący odrębną nieruchomość
Sąd Rejonowy w Opolu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Dział I-O Oznaczenie nieruchomości
Województwo: --Powiat:
--Gmina:
--Miejscowość:
Opole
nr działki:
23/7
Identyfikator działki: --Obręb:
--Ulica:
Plac Teatralny Nr 12
Sposób korzystania:
teren zabudowany
Przyłączenie:
--Obszar:
0,7371 ha
budynek:
Dane adresowe:
nazwa ulicy (alei, placu): Plac Teatralny
numer porządkowy budynku: 12
liczba kondygnacji:
--powierzchnia użytkowa:
9 000,0000 m2
przeznaczenie budynku: budynek główny, murowany, wielokondygnacyjny przeznaczony
do wystawiania i przygotowywania spektakli
odrębność:
tak
Przyłączenie: numer księgi wieczystej: OP1O / 00050618 / --urządzenia:
brak wpisu
Komentarz do migracji
Komentarz do migracji
Treść pola
A: Wpisy lub części wpisów,
Obręb Gmina Opole KM.48
ujawnione w księdze wieczystej w
pełna postać wniosku to DZ.KW. 2782-8/00
toku migracji, które zawierają treść
nie objętą strukturą księgi wieczystej
lub projekty wpisów przeniesione z
dotychczasowej księgi wieczystej
Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
Wzmianki w dziale I-Sp:
Brak wpisu
Prawo użytkowania wieczystego
Okres użytkowania:
2089-12-05
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działka gruntu w wieczystym użytkowaniu oraz stanowiący
odrębną nieruchomość budynek przeznaczony do wystawiania
i przygotowywania spektakli teatralnych
brak wpisu

Dział II – własność
Własność: Skarb Państwa,
Nazwa:
Województwo Opolskie
udział: 1/1
Użytkownik wieczysty:
udział 1/1,
rodzaj wspólności: --Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną:
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia
Brak wpisów i wzmianek o wpisach
Dział IV – hipoteka
Brak wpisów i wzmianek o wpisach
Komentarz do migracji
Komentarz do migracji
A: Wpisy lub części wpisów,
ujawnione w księdze wieczystej w
toku migracji, które zawierają treść
wykreślono z urzędu jako bezprzedmiotowy dnia 17.11.2005r.
nie objętą strukturą księgi wieczystej
lub projekty wpisów przeniesione z
dotychczasowej księgi wieczystej
5. data sporządzenia wypisu, pieczęć i podpis
3.02.2015 r.
rzeczoznawcy majątkowego
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Załącznik nr 2 – wypis z rejestru gruntów sporządzony przez Prezydenta
Miasta Opola z 3.02.2015 r.
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Załącznik nr 3 – mapa ewidencyjna działki nr 23/7 k.m. 48 obrębu Opole
z dnia 3.02.2015 r.
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Załącznik nr 4 – wypis z rejestru budynków z dnia 3.02.2015 r.
sporządzony przez Prezydenta Miasta Opola
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Załącznik nr 5 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
„Śródmieście Va”
Uchwała Nr XL/641/13 Rady Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Va”
w Opolu opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z roku 2013
poz. 1301 ogłoszonym w dniu 2013-06-04.
Wycenia nieruchomość leży na działce gruntu nr 23/7 k.m. 48 obrębu 0103-Opole
zlokalizowanej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania dzielnicy
„Śródmieście Va” na obszarze:
• 10 UK
przeznaczonym na usługi kultury
• 1Kpp/ZP
przeznaczonym na pieszy plac publiczny oraz zieleń urządzoną
WYCIĄG Z UCHWAŁY DOTYCZĄCY WYCENIANEJ NIERUCHOMOŚCI
Ustalenia wprowadzające:
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Śródmieście Va” w Opolu zwany dalej planem.
…………………..
18. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 10 UK, przeznaczonym na usługi
kultury, obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenia uzupełniające – mieszkania towarzyszące, usługi wystawiennictwa,
handlu detalicznego, gastronomii oraz parkingi;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30% powierzchni terenu
niezabudowanej przez budynki;
3) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
4) dopuszcza się sytuowanie budynku w granicy z terenem 12UO w miejscu wskazanym
na rysunku planu liniami zabudowy;
5) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów z wyjątkiem wyodrębnionych
pomieszczeń w budynkach;
6) dopuszcza się nową zabudowę, rozbudowę oraz nadbudowę wyłącznie w miejscach
wskazanych na rysunku planu liniami zabudowy pod warunkiem:
a.
lokalizacji budynku o 2 lub 3 kondygnacjach nadziemnych,
b.
wyznaczenia na terenach 10UK oraz 3KDW, 1Kpp/ZP miejsc postojowych,
przyjmując wskaźnik:- minimum 10 miejsc na 1000m2 powierzchni użytkowej
galerii sztuki,- minimum 20 miejsc na 100 miejsc siedzących w teatrze,minimum 20 miejsc na 1000m2 powierzchni użytkowej usług niewymienionych
powyżej,
7) wyznaczenie na działkach 23/31 oraz 23/32, w parkingu podziemnym lub naziemnym,
nie mniej niż 25 miejsc postojowych;
8) wyznaczenie ogólnodostępnych ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem planu, z
zastrzeżeniem pkt 9;
9) zapewnienie dojazdu do istniejącego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego
ciągiem pieszym spełniającym wymagania dotyczące dróg pożarowych;
10) zapewnienie dojazdu do istniejącej stacji transformatorowej;
11) ekspozycja dominanty (bryły teatru), polegająca na iluminacji;
…………………….
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§ 8. 1. Ustala się przestrzenią publiczną do specjalnego opracowania Plac Jana Pawła II
oznaczony na rysunku planu symbolami 1Kpp/ZP, 5U/Kpp, 6U/Kpp.
2. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej zgodnie z
ustaleniami szczegółowymi
…………………….
38. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 Kpp/ZP przeznaczonym na pieszy
plac publiczny oraz zieleń urządzoną, obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenia uzupełniające – ciągi piesze, ciągi pieszo-rowerowe oraz parking
podziemny;
2) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy obiektu oznaczonego na
rysunku planu jako obiekt do likwidacji;
3) zakaz lokalizacji naziemnych miejsc postojowych;
4) obsługa komunikacyjna parkingu, o którym mowa w pkt 1:
a. od terenu 6KDD,
b. podziemnym przejazdem oznaczonym na rysunku planu, z ul. Ozimskiej,
c. z parkingu podziemnego na terenie 5U/Kpp lub 6U/Kpp;
5) dopuszcza się organizację imprez masowych w granicach pokrywających się z liniami
rozgraniczającymi teren;
6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna, z zastrzeżeniem pkt 7 - 50% terenu;
7) w przypadku lokalizacji parkingu podziemnego minimalna powierzchnia biologicznie
czynna - 25% terenu;
8) lokalizacja obiektów małej architektury;
9) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych przeznaczonych na
usługi:
a. wyłącznie związanych ze świętami i imprezami okolicznościowymi,
b. maksymalnie na okres 14 dni,
c. pod warunkiem zachowania jednolitej formy i przejść dla pieszych;
10) ze względu na objęcie terenu obszarem przestrzeni publicznej do specjalnego
opracowania:
a. kompleksowa realizacja,
b. ogólnodostępność,
c. jednolita forma posadzki i obiektów małej architektury,
d. stosowanie materiałów naturalnych, szlachetnych,
e. urządzenie spójnie z terenami 5U/Kpp, 6U/Kpp;
11) ekspozycja, w tym zakaz przesłaniania zielenią i obiektami budowlanymi, dominanty
(bryły teatru) na osi widokowej;
12) wyznaczenie ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem planu;
13) zapewnienie drogi pożarowej przed budynkiem teatru ciągiem pieszym spełniającym
wymagania dotyczące dróg pożarowych;
14) ochrona istniejącego drzewostanu do zachowania wskazanego na rysunku planu,
zgodnie z § 6 pkt 2;
15) wyznaczenie szpaleru drzew będącego uzupełnieniem szpaleru, o którym mowa w pkt
14, drzewami takiego samego lub podobnego gatunku;
16) objęcie terenu zasadami ochrony konserwatorskiej określonymi w § 7.
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WYCINEK Z ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO – DZIAŁKA NR 23/7

Za zgodność wyciągu:
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Załącznik nr 6 – wyciąg z inwentaryzacji budynku Teatru z lipca 2007 r.
opracowanej przez Politechnikę Opolską
Do wyceny dołączono udostępnione przez autorów projektu rysunki:

PRZEKRÓJ
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RZUT SUTEREN
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RZUT PRZYZIEMIA
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POZIOM SCENY
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POZIOM SCENY + 3,40
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POZIOM OPERATORNI
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Załącznik nr 7 – lokalizacja nieruchomości

W

Miasto Opole

W

Opole dzielnica Śródmieście

Objaśnienia:
nieruchomość wyceniana

W
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MAPA SATELITARNA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OPOLA

W

W

Objaśnienia:
nieruchomość wyceniana

W
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Załącznik nr 8 – informacja o obszarach ryzyka
Wynikająca ze standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych „Wycena dla
zabezpieczenia wierzytelności” uzgodnionego w dniu 04.01.2010r. przez Ministra
Infrastruktury – Dz. Urzędowy Ministra infrastruktury nr 1 z dnia 8.01.2010 r. poz. 1.
Zgodnie z punktem 4.3 wyżej przywołanego standardu zawodowego rzeczoznawców
majątkowych określono obszary ryzyka związanego z wyceniana nieruchomością oraz ich
wpływu na poziom wartości w przyszłości.
Ryzyko zmian na danym rynku nieruchomości
Wycenę przeprowadzono dla alternatywnego sposobu użytkowania zakładając komercyjne
wykorzystanie części pomieszczeń usługowych teatru. Dla tego segmentu przedstawiono
informacje o ryzykach związanych z nieruchomością.
Segment rynku nieruchomości użytkowych jest segmentem stabilnym, rozwijającym się
w miarę stabilizacji gospodarczej w kraju, w szczególności powiązany jest rynkiem
finansowym kredytującym działalność gospodarczą. Wpływ na zmiany na tym rynku mają
głównie koniunktura gospodarcza, polityka kredytowa banków. Rynek pierwotny budynków
i lokali użytkowych jest ściśle powiązany z lokalnym planowaniem przestrzennym i
przygotowywaniem terenów pod urbanizowanie. Obecnie obserwuje się istotną zmianę
wpływu odległości miejsca zatrudnienia od miejsc zamieszkania. Zmniejsza się wyraźnie rola
komunikacji zbiorowej na rzecz używania własnych samochodów, a także przejmowanie linii
autobusowych przez małe mikrobusy.
Rynek nieruchomości użytkowych w dłuższym okresie czasu będzie rynkiem rozwijającym
się, jednak uwidoczni się przez zwiększony popyt na budynki użytkowe przeznaczone do
wynajmu. Uzasadnieniem jest spodziewany rozwój przedsiębiorczości klasy średniej ludności
w związku z uproszczeniem formalności związanych z uruchamianiem działalności
gospodarczej.
Budynki lub lokale użytkowe przeznaczone do działalności kulturalnej objęte są mecenatem
państwa lub organów samorządowych. Finasowanie działalności właściciela Filharmonii
Opolskiej odbywa się ze środków budżetu województwa. W ostatnich kilku latach
przeprowadzono rozbudowę i modernizację zakończone w 2012 roku. Podniesiono standard
użytkowy, zapewniono dostęp do pomieszczeń obiektu osobom niepełnosprawnym,
poszerzono ofertę obiektu o muzyczne działania kameralne organizując miejsce dla klubu
muzycznego przy kawiarni. Nowa kawiarnia z tarasem letnim położona centralnym miejscu
miasta w bezpośrednim sąsiedztwie bulwarów przyciąga mieszkańców w okresach poza
koncertami.
Ryzyko związane z oceną nieruchomości przez inwestorów
Wyceniana nieruchomość położona jest w korzystnej lokalizacji, zarówno pod względem
otoczenia, komunikacji, wpływów środowiskowych. Cechy użytkowe nieruchomości
w postaci pełnego uzbrojenia terenu oraz bardzo dobrego stanu technicznego i funkcjonalnego
budynku, a także możliwe alternatywne wykorzystanie większości pomieszczeń na inne cele
komercyjne będą postrzegane przez kupujących jako atrakcyjny obiekt. Wymaga on
stosunkowo niskich nakładów na szybkie przystąpienie do użytkowania do nowego sposobu
użytkowania. Miejscowy plan dla budynku przewiduje usługi kultury, ale w ramach
przeznaczenia uzupełniającego wyznacza usługi handlu detalicznego, gastronomii, turystyki
oraz parkingi.
Opinia ogólna o kierunku wpływu ryzyk na poziom wartości w przyszłości
Spodziewane na rynku nieruchomości użytkowych ryzyka negatywnych zmian obniżających
wartość nieruchomości są nieduże;
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− ryzyka w samej nieruchomości, wybudowanej wg współczesnych technologii,
z zastosowanie dobrej jakości materiałów nie przewiduje się,
− ryzyka w otoczeniu nieruchomości zarówno bezpośrednim jak i dalszym nie są
spodziewane, nie wystąpi w okolicy infrastruktura kolidująca z obecną, przewidziana
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, istniejący przemysł jest
dostatecznie nadzorowany przez służby ochrony środowiska i nie uciążliwy dla
otoczenia.
Pozytywna ocena rozpatrywanego segmentu rynku nieruchomości pozwala wnioskować
o stabilnym, przyszłym poziomie cenowym. Wysokość cen nieruchomości o charakterze
użytkowym jest związana z sytuacją gospodarczą regionu, dostępem w okolicy do miejsc pracy
i stopie bezrobocia. Podlega pewnym wahaniom zależnym od koniunktury na rynku, przy czym
w długim okresie należy oczekiwać stałych tendencji wzrostu.
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